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UVODNA BESEDA UREDNIKA 
  

Cenjeni bralci našega glasila Studenec.   
Pa se je poslovil tudi mesec junij, kjer je 
bilo precej dogodkov, ki so ostali 
zapisani v naših srcih, kajne? Eden 
najveličastnejših dogodkov je prav 
gotovo prva sveta spoved in prvo sveto 
obhajilo naših prvoobhajancev. Hvala 
staršem, ki ste bdeli nad svojim 
otrokom v času priprave.. Kot drugo, 
zgodilo se je romanje naše Pastoralne 
zveze in še kako smo hvaležni našemu 
p.Marjanu, ki je organiziral naše oglede 
v Selški dolini. Bili smo navdušeni in 
hvaležni za mnoga nova spoznanja. 
Vabim vas da preberete sestavek Marka 
in Vanje, kjer zelo lepo opišeta svoja 
občutja iz romanja. Vredno branja.  
Tretji dogodek, ki mi je bil zelo všeč je 
bila Fatimska molitev pri Treh križih na 
Ojstrici. Kar nekaj se nas je zbralo in 
naša molitev je bila res lepa in iskrena. 
Le škoda, da povabila ni slišalo več 
domačinov in okoličanov. Upamo, da bo 
v juliju številčnost pri Trotovem križu 
lepša. Ta molitev je priložnost, da se 
zavemo naše obdarjenosti. Skupna 
molitev prinaša v nas spomin na Marijo 
iz Fatime in prinaša nam Božje življenje, 
ki je dar. Marija je osebno prisotna tudi 
preko milostnih znamenj. Sprejmite to z 
vero. Z zbiranjem k skupni molitvi 
želimo na konkreten način izkoristiti 
milosti, ki nam jih Bog daje. Marija naj 

nas povezuje h preprostemu druženju 
med sosedi, prijatelji, sorodniki. Vera se 
množi v majhnih skupinah, kjer se po 
molitvi tudi pogovarjamo, podelimo 
svoje izkušnje, občutja. Radi pridite na 
te molitvene trenutke. Bodo Vsaki 
mesec, vključno do oktobra.  
Zelo vesel sem, da smo tudi v naši PZD 
dobili kar nekaj izrednih delivcev 
sv.obhajila. Do sedaj sta to službo 
opravljala zgolj dva, odslej jih bo deset. 
Bogu hvala, da so se želeli na tem 
področju izobraziti in sprejeti to 
odgovorno službo. Hvala vsem in 
vsakemu posebej. 
Posebno doživetje je za farane 
Dravograda bil farni dan z lepo nedeljo 
in zaključkom veroučnega leta. Kako 
lepo je bilo vse organizirano in 
izvedeno. Res je bilo čutiti, da smo ena 
velika povezana skupnost –občestvo. 
Vsak je vedel, kako in kaj. Hvala vsem, 
ki ste pomagali in delo koordinirali.  
Lepo je bila izvedena tudi lepa nedelja v 
Šentjanžu in na Ojstrici. Vedno 
sovpadata in prineseta nam 
duhovnikom precej organizacijskih 
skrbi, a do sedaj se je še vse lepo izteklo 
v zadovoljstvo vseh.   
Pred nami so počitnice, ki pa bodo za 
nas veroučitelje, duhovnike in katehete 
velik izziv. Precej čutimo odsotnost 
katehistinje Katje in odslej še Sonje, ki 

bo odslej delovala bolj v Slovenj 
Gradcu. Verjamem, da bomo našli 

novih sodelavcev, da ta izjemno 
pomembni vidik naše pastorale ne bo 
preveč pomanjkljiv. Verouk je naša 
strateška usmeritev tudi v prihodnje. 
Zakaj pravzaprav imamo verouk? 
Verouk gotovo ni namenjen sam sebi. 
Hkrati pa ni samoumevno, da ga 
imamo. Ponujen je staršem kot pomoč 
pri verski vzgoji. To pomeni, da so starši 
tisti, ki želijo, da otrok obiskuje verouk, 
zato kateheti in veroučitelji le 
pomagamo po svojih močeh. Morda 
marsikdo pričakuje, da bo verouk le 
domena župnijske skupnosti. Ne, nosilci 
verske vzgoje morajo biti in so izključno 
starši.  
Otroci so končali s poukom, mi z 
veroukom, zato je čas, da malo 
izprežemo in se prepustimo počitnicam. 
Z delom je končal tudi naš cerkveni 
otroški zbor v Dravogradu in za konec 
smo si privoščili skupaj s starši lepo in 
okusno torto. Zato na tej prvi strani 
prinašamo nekaj fotk s tega srečanja. 
Kako veliko veselje nam je, da se v naši 
cerkvi sliši otroška sveta pesem.. 
Spodbuda tudi ostalim župnijam za 
ustanovitev otroškega zbora. Izjemna je 
ta izkušnja. Upam, da zaživi z novim 
pastoralnim letom, ki bo po odločitvi 
slovenskih škofov posvečena krstni 
pastorali.   
Lepo preživite čas počitnic in ne 
pozabite na prihajajoče lepe nedelje. Pri 
Magdaleni bo z nami nadškof Cvikl.       

 
Igor - žpk 
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PRETEKLI DOGODKI v sliki in besedi – junij 2017 
v Pastoralni zvezi Dravograd 

 

ZAKLJUČEK VEROUKA V LIBELIČAH in ČRNEČAH – 4. junij 2017 

V začetku  meseca januarja sem prevzela poučevanje verouka 
v župniji Črneče in Libeliče.  Želela sem v tem veroučnem letu 
otroke ne samo poučiti  o Jezusu, ampak, da bi otroci Jezusa 

sprejeli kot svojega prijatelja, h kateremu se lahko zaupajo v 
dobrih in slabih trenutkih.  Veroučno leto je hitro minilo in je 
že prišel binkoštni dan, ob  tem pa  maša  za zaključek 
veroučnega leta, pri kateri so veroučenci  lepo sodelovali.  
Župnik Franček, nas je v nagovoru spomnil, da sprejmemo 
Svetega duha že pri Svetem krstu, potem pa še pri Sveti birmi. 
Sami pa se moremo odločiti, ali bomo dovolj odprti za to 
milost Svetega duha, ki nam je poslana. Na koncu maše ,se je 
župnik Franček staršem zahvalil  za zaupanje otrok v versko 
vzgojo. Poudaril je, da prvi vzgojitelji in učitelji so starši. 
Župniki in katehetje  so le v pomoč staršem. Nato je sledila 
razdelitev spričeval otrokom.  Otroci in starši so veseli in 
zadovoljni odšli na svoje domove. Na tem mestu bi se še 
sama rada zahvalila  vsem staršem in otrokom za sodelovanje 
pri verouku in mašah. Bog je z nami, nismo sami. Lepe, 
razigrane  počitnice želim otrokom in staršem. 

Veroučiteljica: Breda Kladnik Novak 
 

PRVO SVETO OBHAJILO V DRAVOGRADU – 4. junij  in na OJSTRICI – 11. junij 2017 
Prvoobhajanci Dravograd 

                                                                             
 

Svoje najlepše 
trenutke v pripravi 
na prvo srečanje z 
Jezusom v obhajilu 
in še prej v spovedi, 
so dočakali otroci 
3.razreda iz 
Dravograda ter 
otroci iz Ojstrice. 
Temeljita priprava, 
pri kateri so 
dejavno in zavzeto 
sodelovali tudi 
njihovi starši, je 
obrodila svoje 
sadove. Res je bilo 
veselje gledati te 
'božje srčke', ki so 
kot barve v mavrici 
kljub različnosti 

rasli in dozorevali v ljubezni do Jezusa. Zato so smeli 
doživeti milost svete spovedi in na velik dan prvega 
obhajila pristopiti k oltarju z vsem globokim 
hrepenenjem. Tudi letos je pomagala otroke 
pripravljati na ta dogodek veroučiteljica Zofija, ki je z 
njej lastno milino otrokom pomagala pri prepevanju in 
božjem dotiku v obhajilu. Hvaležnost velja tudi 
staršem za lepo okrašene cerkve. V Dravogradu je bila 
osnovna tema prvega obhajila mavrica.  

 
Prvoobhajanci Ojstrica 
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FATIMSKA MOLITEV 13. junija 2017 PRI TREH KRIŽIH NA OJSTRICI 

Na povabilo in spodbudo nadškofa Cvikla smo se tudi v naši 
PZD pridružili molitvi pri kapelah križih in podružničnih 
cerkvah vsakega 13. v mesecu. Tako smo za prvo postajo 
izbrali Tri križe na Ojstrici, kjer se nas je zbralo 33 vernih, ki 
smo s pesmijo, molitvijo in razmišljanjem počastili 100. 

obletnico prikazovanj Marije v Fatimi. Že v lanskem letu nam 
je bilo tako lepo, ko smo lahko ob kipu Marije iz Fatime 
doživljali vso milino njene navzočnosti. Zato je bila tudi 
današnja molitev prisrčna, iskrena in topla. V odmev gozda in 
bližnjih travnikov so odhajale nekatere prošnje k Mariji, ki 
smo jih lansko leto izročili Mariji Fatimski in jih preko celega 
leta prebiramo pri svetih mašah. Današnje naključno izbrane 
pa so še toliko bolj zaživele in trkale na Marijino srce, naj jih 
Njen Sin usliši v svoji brezmejni ljubezni.  Prosili smo jo v 
litanijah naj posvečuje naše družine in ostane trdna zaveznica 
v boju zoper vse hudo in zlo, ki ga doživljajo naši trpeči bratje 
kristjani po svetu in tudi mi v sedanjem času nasprotovanj 
naši katoliški veri in Cerkvi. 
Prihodnje srečanje 13.julija bo pri Trotovem križu nad 
Libeličami (tromeja med Strojno, Libeličami in Črnečami). Že 
sedaj vabljeni k molitvenemu srečanju. 

DAN ODPRTIH VRAT V DOMU SV.EME v ŠENTJANŽU – 14. junij 2017 
Topli stiski rok, nasmehi in prijaznost so se širili 14.06.2017 po našem domu, ko smo vrata že tradicionalno odprli še bolj na široko 

kot po navadi in vanj povabili svojce naših stanovalk in stanovalcev in 
seveda zunanje obiskovalce, da si ogledajo naš vsakdan in z nami delijo 
nekaj veselih trenutkov. 
V domski kapeli, ki je bila premajhna za vse, ki so želeli prisostvovati sveti 
maši, je le to daroval predsednik NKM, g. Branko Maček. 
V programu, ki smo ga nadaljevali zunaj, v zelo slavnostno pripravljenem 
šotoru, je nastopil vrtec Šentjanž. Otroci vrtca so pripravili zanimiv 
program na temo Slon, ki je lepo sovpadal z naslovom likovne razstave, ki 
jo je vrtec pripravil v prvem nadstropju doma. Goste je v imenu občine 
Dravograd pozdravila vodja občinske uprave, gospa Dominika Knez. S 
pesmijo pa so naša srca ogrele pevke domske pevske skupine Podarimo si 
pesem, ki ga že vsa leta vodi vodja doma gospa Lilijana Gologranc Pavlič. 
Za kulinarične dobrote ob pogostitvi so poskrbele naše kuharice. Program 
je s svojevrstnim načinom, ki obsega precej humorja, krasno povezoval 
direktor doma, gospod Andrej Štesl. 

Preživeli smo čudovito dopoldne v sproščenem druženju, med dobrimi ljudmi. 
(iz FB strani Doma Sv.Eme) 

 

DEKANIJSKA ‘LETEČA’ REKOLEKCIJA DUHOVNIKOV NA GORENJSKO – 14. junij 2017 
 

Dekanijski duhovniki dekanije Dravograd – Mežiška dolina, smo se v sredo 14.junija 2017 podali na tako imenovano ‘letečo‘ 
rekolekcijo (duhovno obnovo) in obiskali našo prelepo Gorenjsko. Skozi molitev, pesem in pogovor smo s skupnim kombijem najprej 
obiskali Marijo na Brezjah, kjer smo se pomudili in ji izročili svoje župnije, sodelavce, prijatelje ter vso našo pastoralno delo. 
Grad Strmol, priča okrutnostim preteklega časa nam je nemo in tiho pripovedoval zgodbo krivic, ki so se dogajali med in po vojni na 
tem čudovitem posestvu lastnikom tega gradu in posestva. (več najdete o tem v knjigi Draga Jančarja: Tisto noč sem jo videl)Naša 
naslednja postaja je bil planinski muzej v Mojstrani, kjer smo skozi sliko, film in izkustvi nekdanjega planinstva naših prednikov 

podoživljali svoje planinske podvige iz preteklih let. Krasna 
razstava in odlično pripravljena, vredna ogleda. 
Krajnska gora nas je pričakala v oblačnem in dežnem 
vremenu, nas pokrepčala s kosilom, saj je zanj poskrbel 
župnik Tone Vrisk iz Črne. Tudi Planica s svojim nordijskim 
centrom nas je mokrila. Tu smo lahko opazovali trening 
slovenskih in tujih skakalcev. Niti najboljši Peter Prevc nam 
ni ušel in smo ga lahko opazovali na rednem poletnem 
treningu. Hud naliv nas je pričakal onstran meje, ko smo se 
že vračali nazaj. Čakala nas je še skupna večerja pri 
gostoljubnem Mohoriču v Griffenu in že smo se razšli po 
svojih zadolžitvah in pripravi na praznik Sv.Rešnjega Telesa 
in krvi.                                                                                                                                                       
                                                                                               Igor 
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PODELJENE SLUŽBE IZREDNIM DELIVCEM OBHAJILA – 14.6.2017 
V Mariborski stolnici so bile na dan pred praznikom Sv.Rešnjega Telesa in 
krvi postavljeni v službo izredni delivci obhajila. Redni delivci obhajila so 
škofje, duhovniki in diakoni, izredni delivci pa so mašni pomočniki-akoliti in 
tudi drugi verniki, pooblaščeni po določbi Zakonika cerkvenega prava 
(ZCP), kan. 230, § 3, ki se glasi: »Kjer potrebe Cerkve zaradi pomanjkanja 
služabnikov to narekujejo, morejo laiki, čeprav niso bralci ali mašni 
pomočniki, opravljati nekatere teh služb, namreč po pravnih predpisih 
opravljati službo besede, voditi liturgične molitve, krščevati in obhajati. « 

1. »Gre za liturgično službo, ki ustreza objektivni potrebi vernikov, 
namenjeno predvsem bolnikom in liturgičnim shodom, pri katerih so 
posebno številni verniki, ki želijo prejeti sveto obhajilo« (Navodilo o 
sodelovanju laikov pri službi duhovnikov, 8. čl., 1). 

2. »Če tako narekuje resnična potreba, je lahko vernik brez svetega 

reda od krajevnega škofa določen za izrednega delivca svetega 
obhajila tudi zunaj evharistične daritve, za posamezni primer ali 
začasno (ad actum ali ad tempus), ali za stalno, in pri tem uporablja 
dodano liturgično obliko blagoslova. V izjemnih in nepredvidenih 
okoliščinah pooblastilo lahko podeli za posamezni primer (ad 
actum) duhovnik, ki predseduje evharističnemu bogoslužju« 
Hvaležni smo za nove sodelavce bogoslužja. V naši PZD so to: 
Marko Kocuvan, Andrej Otto, Mija Dolinšek, Julka Merc in Vesna 
Kerbler za župnijo Dravograd ter Črt in Katja Epšek za župnijo 
Šentjanž. 
»Predragi vsi navzoči. Našim bratom in sestram je zaupana služba 
izrednega delivca obhajila. Delili ga bodo pri maši in nosili 
bolnikom na dom in v bolnišnice. Vi pa, naši bratje in sestre, ki se 
vam daje tako velika dolžnost v Cerkvi, si prizadevajte, da boste 
vsem vzor krščanskega življenja, da boste skrbno živeli iz te 

skrivnosti edinosti in ljubezni; kajti eno telo smo vsi, ki smo deležni enega kruha in enega keliha. 
Ko boste drugim delili sveto obhajilo, se vadite v bratski ljubezni po naročilu Gospoda, ki je apostolom, ko jim je dal jesti svoje telo, 
rekel: »To zapoved vam dam, da se ljubite med seboj, kakor sem jaz vas ljubil.” 
«S temi besedami so bili postavljeni v službo izrednega delivca obhajila. Uradno poslanstvo za to službo pa sta v naši župniji in v PZD 
doslej že imela Matic Jeseničnik ter Rudi Sekolovnik.  
Za to službo so jih predlagali člani Župnijskega pastoralnega sveta, imenovanja pa je podpisal nadškof Alojzij Cvikl. 

 

LEPA NEDELJA IN FARNI DAN 2017 V ŽUPNIJI DRAVOGRAD – 18. junij 2017 
Hvala vsem udeležencem in odelujočim...posebej ekipi za pripravo 
dobre hrane in vsega potrebnega za lepo nedeljo (ključarji in Odbor 
za dobrodelnost), krasilkam cerkve, TD Dravograd, ansamblu Zeme-
Pečnik in pevkam, pevskemu zboru 'Studenec' Dravograd, 
ministrantom, bralcem, animatorjem, staršem, otrokom - 
veroučencem, katehistinjam (Marko, Breda, Zofija, Petra, Nastja, 
Rebeka), fotografoma, vsem anonimnim darovalcem za srečelov, 
gospodinjam, ki ste spekle in prinesle sladke dobrote, in vrlima 
zeliščarkama Faniki in Nadi ter vsem, ki ste ostali in se vam ni 

mudilo...lepo je bilo in pestro... prihodnje leto ponovimo in 
se še dlje skupaj na Farnem dnevu pomudimo…    
                        Odmevi: 
- Bil je res lep dan, Bogu hvala. 
- Lepo je videti toliko ljudi povezanih. Čestitam za izvedbo. 
- Zelo lepe fotografije in lepo druženje. 
- Lepo je bilo..a če bi nas bilo se več bi bilo se lepše..Temu bi 
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lahko tudi dejali rojstni dan župnije..saj je bolj kot ne vsako leto na to nedeljo..lepa nedelja..Bogu Hvala in vsakemu posebej, ki je bil 
povezan v lepo občestvo.  
- To je bil dan, ki ga je naredil Gospod, pa še mi smo malo pomagali. Lep dan je predvsem tisti, ki ti je tudi v srcu ljub in te družba, ki 
te obdaja tudi osrečuje. Še bolj bi morali se počutiti "Dravograjske farane"!                                                      (zapis na FB) 

 

Posebej prisrčen je bil prikaz veroučnega leta skozi glasbene nastope, pesem, skeč in animacijo naših veroučencev. V upanju, da 
bomo naslednje leto še bolj delavni in iznajdljivi smo se poslovili ter večerne urice posvetili sebi in družini. Bogu hvala za vse lepo ob 
lepi nedelji in farnem dnevu.  

ROMANJE PASTORALNE ZVEZE V SELŠKO DOLINO – 24. junij 2017 

Ljudje se na romanja odpravljamo, da 
okrepimo Duha in poglobimo vero v 
Boga. Tudi na romanju PZ smo lahko 
začutili Njegovo delovanje. Ne bova 
naštevala vsega, kar smo doživeli, 
izpostavila pa bi tisto, kar naju je 
nagovarjalo. 

Pot nas je najprej vodila v Škofjo Loko. 
Veličastno mesto, danes najbolj 
poznano po uprizoritvah prvega 
slovenskega dramskega besedila – 
Škofjeloškega pasijona patra kapucina 
Lovrenca Marušiča. Naš duhovni 
pomočnik, pater jezuit Marjan Kokalj, 
je bil pobudnik in tisti, ki je nad tem 
ogromnim projektom bdel in ga 
obudil po 300 letih. V kapucinski 
knjižnici nam je ob faksimilu rokopisa 
tudi na kratko orisal to rekonstrukcijo 
izvorne uprizoritve. »Živa mojstrovina 
našega naroda« je terjala sodelovanje 
800 nastopajočih in 80 konjenikov, 
sodelovalo je 16 skupin iz različnih 
krajev Selške doline. Dolina diha s tem 
mogočnim projektom. Žalostno pa je 

dejstvo, da je takratna oblast 
(govorimo o letih 1997-1999 !!!) 
nasprotovala tej uprizoritvi. Tik pred 
prvo uprizoritvijo so vandali prejeli 
navodila, da uničujejo sceno, p. 
Marjana pa so celo grozovito napadli. 
Mirno trdimo, da je bil projekt v 
Božjem načrtu in danes je Pasijon na 
Unescovem seznamu nesnovne 
kulturne dediščine – kot prvi primer 
slovenske dediščine na tem seznamu. 
Slovenci imamo pokončne, srčne ljudi 
med seboj in žal se tega premalo 
zavedamo, jih pogosto ne 
prepoznamo in jih premalo cenimo. 
Bogu hvala zanje! 

Sveto mašo smo darovali v 
popolnoma obnovljeni župnijski cerkvi 
Selca. Z začudenjem smo prisluhnili g. 
župniku Proštu, ko je na kratko orisal 
življenje v župniji: 4 nove maše in 7 
redovnic v zadnjem desetletju, 5 
zakonskih skupin, 54 ministrantov in 
40 članov otroškega zborčka, 2 
molitveni skupini, itd. G. Prošt je 

poudaril, da je 
Selška dolina 

'zibelka 
slovenskega 

naroda', ker je 
normalno, da 
imajo družine 
po 4 ali 5 otrok, 
pogosto je 
navzoč tudi g. 
nadškof, ki krsti 
7. otroka v 

družini. 
Številke se 
zdijo golo 
naštevanje, a v 
njih je čutiti 
obilen Božji 
blagoslov in 
globoko vero 

tamkajšnjih 
ljudi. Gotovo 
so nam ti kraji 
ostali v lepem 
spominu. Bog 
nam pomagaj, 
da bomo nekaj 

tega duha zmogli prenesti v našo PZ. 

V Dražgošah nad Železniki smo se 
srečali z edinim še preživelim moškim, 
ki je bil priča še eni sramotni bitki 
slovenskega naroda med II. svetovno 
vojno. Oče Franca Kavčiča je prosil 
partizane, naj odidejo iz vasi, ker so 
Nemci premočni. Vendar se je med 
partizani govorilo: »Take farške vasi 
pa res ni škoda.« Umreti je moralo 41 
domačinov. »Žalostno je, da še danes 
ne moremo priznati, da je bila 
dražgoška bitka le boj za oblast za 
vsako ceno. Žalostno je, da so 
postavili tako veličasten spomenik 
partizanom, padlim v Dražgošah, 
posmrtne ostanke ubitih domačinov 
pa iz svete zemlje prenesli v 
neposvečeno grobnico pod 
spomenikom, in to brez vsakršnih 
imen.« Gospod Franc zaključuje: »Mit 
o pogumnih partizanih, ki so branili 
Dražgoše in ljudi, je izmišljen in 
neresničen. Resnica je, da je bila vas 
Dražgoše izbrana načrtno, da so 
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partizani s tem izzivali Nemce. Ko pa 
so Nemci zasedli vas, so partizani 
pobegnili. Sprašujem se, kdaj se bo 
končalo to 'slavje' v Dražgošah? Kdaj 
se bo darovala maša za ubite 
domačine in padle partizane?« 
Podobno ugotavlja tudi tržaški 
pisatelj, Boris Pahor, ki pravi, da 
Slovenci hodimo po lastnih kosteh, ki 
jih bomo morali pokopati, če bomo 
želeli živeti v miru. 

Tik pred domom smo se še ustavili in 
užili dobrote, ki so jih naše gospodinje 
skrbno pripravile. Lepo je opazovati 
ljudi, ki se radi družijo, poklepetajo in 
so radi skupaj, pa čeprav iz različnih 
krajev. 

Romanje po Sloveniji je zopet 
razkrivalo, kako veren je slovenski 
narod in kako so krščanske vrednote 
vraščene v našo kri, v naš DNK. Tega 

se premalo zavedamo, skrivamo in žal 
tudi zanikamo. 

Vsekakor je zahvala za pripravljenost 
organizirati takšno romanje premalo, 
glede na vse kar smo videli in doživeli. 
Tokratni organizator p. Marjan in g. 
župnik Igor: 70 ljudi, ki smo romali z 
vama, vama je hvaležnih in sobotni 
dan ostaja v lepem spominu. 

                                           Vanja in Marko 

 

LEPA NEDELJA V ŠENTJANŽU IN ZAKLJUČEK VEROUČNEGA LETA – 25. junij 2017 

Lepa nedelja v Šentjanžu je zahtevala kar nekaj priprav, tudi 
pletenja vencev. Tako so se dobre in skrbne roke nekaterih žena 

povezale in spletle čudovite vence, ki so krasile cerkev in oltarje. Slovesnost lepe nedelje je vodil p.Marjan Kokalj DJ, ki je ob tej 
priliki tudi blagoslovil obnovljeno kapelo v obzidju pokopališča in nove stopnice, ki jih je obnovila občina oz.krajevna skupnost. Na 
koncu slovesne svete maše pa je katehistinja podelila veroučencem še spričevala, ki so jih otroci v tem veroučnem letu ‘pridelali’. 
nekateri zelo dobro, spet drugi manj. Zato je današnja nedelja in sveta maša bila priložnost za zahvalo vsem staršem, veroučencem, 
katehistinjama in dobremu Bogu za vse lepo in dobro, kar nas po dobrih ljudeh uči. 

 

LEPA NEDELJA NA OJSTRICI , ZAKLJUČEK VEROUČNEGA LETA                                                        
ter zaključek Likovno-kiparske kolonije 2017 – 25. junij 2017 

Tudi letos je v okviru praznovanj okrog krajevnega praznika, 
lepe nedelje in dneva državnosti potekala likovno kiparska 
kolonija na Ojstrici 2017. Zbrali so se odlični umetniki (tudi iz 
Avstrije), ki o ustvarjali na kmetiji Srebnik, že sedmo leto 
zapovrstjo. Odlična dela so na slovesnem zaključku 
predstavili v večnamenski dvorani osnovne šole Ojstrica, kjer 
so s strani JSKD Dravograd in iz roka podžupana prejeli 
zaslužene pohvale in priznanja – tradicionalne cule dobrot. 
Seveda pa je Lepa nedelja s procesijo vse najlepše zaokrožila. 
Pa obhajali smo lepo nedeljo na sam dan državnosti, zato nas 
je župnik Igor navduševal, naj bomo vredni sinovi 
preljubljene domovine Slovenije in naj jo iskreno ljubimo. 
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Poudaril je besede škofa Jegliča izpred druge svetovne vojne, 
s katerimi je takrat hrabril vrle mladeniče tistega časa k 
zvestobi domovini in vsemu plemenitemu, kar domovina 
prinaša in daje. 
”Ali ljubiš to krasno svojo slovensko domovino? Dala Ti je 
očeta in mater; daje Ti vse, kar potrebuješ za življenje; v njej 
rasteš, v njej se vzgajaš, v njej se veseliš in žalostiš; v njej Ti 
potekajo Tvoja najbolj srečna leta; v njej si boš ustanovil 
novo, lastno družino, v njej se boš postaral, umrl in v njej 
dobil svoj grob, kjer bo Tvoje truplo počivalo do sodnega dne. 
Ali ljubiš to domovino, čeravno je majhna in bolj siromašna? 
Ako jo ljubiš, delaj ji čast! Kako? Domovini in svojemu 
slovenskemu narodu boš delal čast, ako pridno delaš, varčno 
in zmerno živiš, … 

Ako domovino ljubiš, rad doma ostani. … Ljubi svoj jezik! Le 
navadi se, da boš govoril prav lepo, čisto in pravilno… Pravim 
ljubi svoj jezik, ostani Slovenec, ne sramuj se, ne izdajaj 
slovenskega rodu!« 
Tako so odmevale besede našega župnika Igorja, ki je, kakor 
je sam poudaril, z veseljem namenil vsem nam ob rojstnem 
dnevu domovine nekaj spodbudnih besed. 
Na koncu maše pa so svoja spričevala prejeli tudi veroučenci 
iz roka veroučiteljice Zofije, ki je letos pomagala pri veroučnih 
urah.                                                                                            Z.M. 

 

Veroučitelji oz. animatorji 

verouka v veroučnem letu 

2016/17 

V okviru lepe nedelje smo se 

zahvalili tudi letošnjim 

veroučiteljem, ki so nadomeščali 

našo katehistinjo Katjo Epšek in 

pomagali pri katehezah v 

Dravogradu, Črnečah in Libeličah.  

To so bili: (na sliki od leve na 

desno):Nastja Perovnik, Petra 

Matičko, Rebeka Glasenčnik, 

Breda Kladnik, Zofija Mager in 

Marko Kocuvan. Res so bili v vsestransko pomoč, ko je na porodniško odšla katehistinja Katja. Hvala vsem 

za pomoč.! V Šentjanžu sta verouk poučevali katehistinji Sonja Mlakar Kreft in Marija Prikežnik, ki je 

nadomeščala Katjo Epšek. Le kako bo z veroukom v prihodnjem letu? Upajmo, da se bo razpletlo kar 

najbolje za vse. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kip Slomška za cerkev Sv.Duha na Ojstrici 
Ljudski kipar in rezbar Rudi Novak iz Mežice je ob letošnji kiparski koloniji na 
Ojstrci izdelal skulpturo A.M.Slomška, ki bo odslej krasil cerkev Sv.Duha na 
Ojstrici. Lepo delo je nastajalo pod spretnimi rokami in dletom mojstra, ki je na 
Ojstrci naredil že niz lepih umetnin, ki krasijo kraj. Res smo ponosni na to kiparsko 
likovno kolonijo, ki je že sedem let prisotna med vaščani, ki vsako leto zelo lepo 
poskrbijo za vrle mojstre dleta in čopiča. Mnoge družine pripravljajo malice, kosila 
in večerje. Letso so si mojstri odšli ogledatiu tudi Slomškovo sobo v Vuzenico, kjer 
jim je prijazni domačin Jože Praper, velik poznavalec življenja Slomška, vse 
temeljito razkazal in razložil. 

 

Obnovitev posvetitve Jezusovemu in Marijinemu srcu 
V lanskem letu smo se s posebnimi 'prvimi sobotami' pripravljali na osebno posvetitev Srcu Jezusovemu in Marijinemu. Kar 
nekaj žena se je na to pripravljalo s petimi prvimi sobotami in na sam praznik Srca Jezusovega so svojo obljubo izpolnile. Letos 
so to osebno posvetitev obnovile tudi na praznik Srca Jezusovega. Posvetitev presvetemu Jezusovemu in Marijinemu Srcu nas 
sooči z resnico, da nas ima Bog rad in da nas z veseljem 
zasipa z odpuščanjem in milostjo. Kakor vsak ljubeč oče 
nam  pomaga v težavah; želi nas za svoje prijatelje, ki jim 
lahko izlije srce. Prosi nas le, da mu tudi sami odpremo 
srce. Ko to storimo, v nas zaneti ogenj svoje ljubezni. 
Doživimo odpuščanje in milost, rešitev iz težav, znova 
spoznamo Boga. V sebi začutimo goreče hrepenenje po 
tem, da bi ljubili druge in jim služili. Vsem čestitamo.  
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NAPOVEDNIK DOGODKOV V PASTORALNI ZVEZI DRAVOGRAD – julij 2017 
 

Sobota 1. julij  - Poroka v Šempetru: Dvoršek - Pavše  
Nedelja 2. julij ob 10.00 – LEPA NEDELJA na VIČU 
Nedelja 2. julij ob 10.00 – LEPA NEDELJA pri Sv. PETRU na Kronski gori 
Sobota 8. julij – Poroka v Šempetru: Škorjanc – Čas 
Nedelja 9. julij ob 10.00 –LEPA NEDELJA pri Sv. JEDERTI   
Nedelja 9. Julij ob ob 11.30 – LEPA NEDELJA pri Sv.URBANU na Košenjaku 
Četrtek 13. julij ob 19.00  FATIMSKA MOLITEV pri TROTOVEM KRIŽU (tromeja župnij Črneče, Strojna, Libeliče) 
Sobota 15. julij ob 11.00 – ZLATA POROKA zakoncev COPOT v Šentjanžu  
Sobota 15. julij – Poroka v Šempetru: Zaponšek – Novak 
Četrtek 20. julij ob 17.00 – RAZGOVOR ZA KRST /starši+botri/ 
Sobota 22. julij ob 11.00 – god v.Magdalene –praznična maša 
Nedelja 23. julij ob 10.00 – LEPA NEDELJA pri Magdaleni na Vratih (vodi nadškof Cvikl) 
Ponedeljek 24. julij – v dopoldnevu  obisk pastoralnih delavcev iz Pliberške dekanije v naši PZD 
Nedelja 30. julij ob 16.00 – piknik ŽPS Dravograd    
 

 Apostola Sveti Peter in Pavel – god 29.junij 
Slovesni praznik apostolov Petra in Pavla nam predstavlja dva moža, ki sta bila po Božjem 
načrtu izbrana, da postavita človeški temelj Kristusovi Cerkvi.  
Svetega Petra je Kristus določil za skalo, na kateri bo zidal svojo Cerkev, svetega Pavla pa za 
orodje, ki naj ponese njegovo ime med pogane.  
God obeh apostolov so praznovali že v 4. stoletju. Najstarejši rimski koledar Furija Dionizija 
Filokala iz leta 354 navaja 29. junija praznik prvakov apostolov. 
Oba sta isti dan proslavila Kristusa v Neronovem času z mučeniško smrtjo. Peter je bil 
križan Pavel obglavljen. 
Na njunih grobovih so v stoletjih sezidali prekrasni baziliki svetega Petra v Vatikanu in svetega Pavla zunaj rimskega obzidja, ki sta 
zgovorni priči izredne gorečnosti rimskih kristjanov za slavo krščanskega svetišča.  
Tudi v vzhodni Cerkvi so že v 4. stoletju častili sveta apostola Petra in Pavla, in sicer 28. decembra.  
Čeprav sta bila Peter in Pavel po izobrazbi, značaju in osebnosti tako različna, sta po Božjih načrtih polagala temelje Cerkve. 
Hvalospev tega praznika ju takole označuje: 
Peter je prvi izpovedal vero v Kristusa, tvojega Sina, 
Pavel nam je globine te vere osvetlil. 
Peter je združil v prvo Cerkev ostanek izvoljenega ljudstva, 
Pavel pa je kot učitelj narodov 
oznanil evangelij odrešenja vsemu svetu. 
Na različne načine sta zbirala 
eno Kristusovo družino, Cerkev. 
Zato ju krščanski svet skupaj proslavlja 

in ju v nebesih druži skupni venec slave. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORATORIJ v DRAVOGRADU in v ŠENTJANŽU 
Dragi starši. Letošnji oratorij je v pripravi. Animatorji in voditelji se 

skrbno pripravljajo na srečanja z otroki, ki so se prijavili. Glavna 
oseba teh milostnih dni bo naša nebeška Mama Marija.  

V Dravogradu bo od 17.-21. 7. 2017 in v Šentjanžu od 21.-25. 8. 2017. 
 

                                           
 

                                             Še šala za konec: 
Mož vstopi v kopalnico, ker želi oprati majico v pralnem stroju. 

Gleda gumbe, a po dveh minutah razmišljanja nima pojma kako. 

Mož: “Kateri program je potrebno vklopiti za pranje majice?” 

Žena: “Ali je majica bombažna ali sintetična ?” 

Mož: “Ne vem!” 

Žena (znervirano): “Kaj piše na majici?!” 

Mož: “Laško je zakon!” 

 
Studenec izdaja Pastoralna zveza Dravograd, odgovarja: Igor Glasenčnik – župnik moderator 

Izhaja občasno. Tisk: BAYA DESIGN Črneče, Prosimo za prostovoljni prispevek, Naklada 180 izvodov.  


